
REGULAMIN I FESTIWALU PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ 
- Dla mojej Ojczyzny- 

1. Organizatorem  konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu,  

2.  Cele konkursu: 

 -  wspieranie wychowania patriotycznego młodzieży poprzez formy aktywności artystycznej, 

 -  popularyzacja pieśni i piosenek o tematyce patriotycznej, 

 -  doskonalenie warsztatu artystycznego młodzieży, 

 -  pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa narodowego, 

 -  promocja młodych talentów, 

3.  Konkurs skierowany jest do grup i zespołów artystycznych działających przy instytucjach 

kultury, parafiach i szkołach. 

4. Konkurs będzie przebiegał  w trzech kategoriach wiekowych: 

- kategoria I obejmuje młodzież szkół podstawowych,  

- kategoria II -  młodzież szkół średnich, 

- kategoria III  - dorośli. 

5. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w kategorii:  

a) solista, 

b) zespół ( w tym także duet)  

w każdej z kategorii wiekowej. 

6. Podkładem muzycznym podczas przesłuchań konkursowych może być: 

-  akompaniament własny, 

 - akompaniament w wykonaniu towarzyszącego muzyka,  

-  nagranie instrumentalne na nośniku elektronicznym audiofonicznym (pendrive, CD, mp3).                    

Uwaga ! Na dostarczonym nośniku powinny znajdować się wyłącznie pliki zawierające 

akompaniament do zgłoszonych utworów. 

 

7.  Każdy uczestnik przygotowuje do prezentacji jeden utwór. 

8.  Konkurs odbędzie się 12 czerwca 2022 r. podczas imprezy Święta Rodziny                                            

i Nocy Muzeum w Konieczkowej. 

9.  Kryteria oceny wykonywanych utworów: 

-  dobór repertuaru, zgodność tematyki z charakterem konkursu 

-  muzykalność i warunki głosowe wykonawców 

-  ogólny wyraz artystyczny 

 - staranność i dokładność wykonania (znajomość tekstu i melodii) 

 

10.  Jury powołane przez organizatora wyłoni najlepszych wykonawców, przyznając im nagrody i 

dyplomy. 

11. Na zgłoszenia uczestników konkursu czekamy do 31 maja 2022r.  

 

12. Nadesłanie przez wykonawcę zgłoszenia na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem przez 

niego zgody na: 



-  przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu 

 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu, Niebylec 
182 a, 38-114 Niebylec (dalej: „GOK”), adres e-mail: gokniebylec1@poczta.onet.pl 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych                           
w zakresie działania GOK, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan 
skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu iod@niebylec.com.pl 

3. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, w zakresie niezbędnym dla organizacji                         

i przeprowadzenia   I Festiwalu Piosenki Patriotycznej – Konieczkowa  2022 
4. Dane osobowe będą przechowywane i wykorzystane przez czas organizacji i przeprowadzenia wyżej 

wymienionego  I Festiwalu oraz w celach archiwalnych, zgodnie  z obowiązującymi GOK przepisami.  
5. Cofnięcie zgody może nastąpić w dowolnym momencie, jednak nie będzie miało ono wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia, przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu do 
przetwarzania danych.  

7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w GOK Pani/Pana 
danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
właściwego w sprawach ochrony danych osobowych- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do udziału Pana/Pani 
dziecka w I Festiwalu.   

9. Podane dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu.  

 

-  wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych, 

 na rozpowszechnianie wizerunku dziecka w formie tradycyjnej i elektronicznej wraz z danymi 

identyfikacyjnymi (imię, nazwisko, wiek) przez Gminny Ośrodek Kultury  w Niebylcu w związku z udziałem                    

w I Festiwalu Piosenki Patriotycznej – Konieczkowa  2022.Zgoda dotyczy w szczególności: 

materiałów filmowych, zdjęć, nagrań wykonanych w celu dokumentacji,  a także w celach promocyjnych 

lub reklamowych Gminnego Ośrodka Kultury w Niebylcu udostępnianych na stronie internetowej: 

gok.niebylec.pl, profilach internetowych, w mediach, a także gazetach, kronikach placówki i na tablicach 

informacyjnych. 

Podstawa prawna:  

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),  

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

mailto:iod@niebylec.com.pl


Karta zgłoszenia 
do I Festiwalu Piosenki Patriotycznej 

 
1. Imię i nazwisko uczestnika - solisty / nazwa zespołu. 
 
........................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
( Zespół prosimy o dołączenie dodatkowej listy ze składem zespołu) 
 
2. Kategoria wiekowa: 

Kat 1. ………………….. 
Kat 2. ………………….. 
Kat.3. ………………….  

 
3. Tytuł utworu: 
........................................................................................................................................... 
Autor tekstu: 
........................................................................................................................................... 
Kompozytor: 
........................................................................................................................................... 
 
4. Rodzaj akompaniamentu:  

     *   CD (nie DVD) 
*   MP3 
*   Pendrive              
*   akompaniament własny 

          (inne nośniki niż wymienione dyskwalifikują uczestników) 
      (wybrane podkreślić) 
 

5. Potrzeby techniczne: 
 
........................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................... 

 
6. Organizatorzy zapewniają: aparaturę nagłaśniającą, mikrofony, wzmacniacz (piecyk), keyboard,  

odtwarzacz CD i MP3.  
 
7. Dokładny adres placówki delegującej: 

 
........................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................... 
 
8. Imię i nazwisko instruktora lub opiekuna, tel. kontaktowy 
 
........................................................................................................................................... 

 
      
           ………………..……………………………………… 
         (podpis osoby zgłaszającej: rodzica, opiekuna, instruktora) 


